
NOVEMBRO  /  DEZEMBRO       2022

27 de NOVEMBRO de 2022 Nº 1800
Dia 27 DOMINGO I DO ADVENTO - Ano A

Is 2, 1-5; Sal 121; Rom 13, 11-14; Mt 24, 37-44
«Vigiai, para que estejais preparados»

Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
RECOLHA DE ALIMENTOS PELO BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

Dia 28 SEGUNDA-FEIRA - Is 2, 1-5  ou  Is 4,2-6;Sal 121; Mt 8, 5-11
09h30 Recolecção para o Clero, na Casa Diocesana de Albergaria-a-Velha.

Dia 29 TERÇA-FEIRA - Is 11, 1-10; Sal 71; Lc 10, 21-24

Dia 30 QUARTA-FEIRA - Festa de S. André, Apóstolo
Rom 10, 9-18; Sal 18 A; Mt 4, 18-22

17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa, em Santiago.

Dia 01 QUINTA-FEIRA - B. Maria Clara do Menino Jesus, virgem e Fundadora
Is 26, 1-6; Sal 117; Mt 7, 21. 24-27

17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo Sacramento, com
Vésperas às 18h30 e Missa às 19h00.

Dia 02 SEXTA-FEIRA - Is 29, 17-24; Sal 26; Mt 9, 27-31
21h00 Ensaio do coro "Nossa Senhora da Glória", na igreja.

Dia 03 SÁBADO - S. Francisco Xavier, presbítero, Padroeiro das Missões
Is 30, 19-21. 23-26; Sal 146; Mt 9, 35 – 10, 1. 6-8

15h00 Oficina Paroquial de Agentes de Pastoral, aberta a toda a Comunidade,
no centro paroquial.

17h30 Exposição do Santíssímo Sacramento, com Vésperas às 18h30, na Igreja.
17h30 Oração do Terço, em Santiago (antes da Missa).
18h00 Missa Vespertina, em Santiago.
19h00 Missa Vespertina, na Sé.

Dia 04 DOMINGO II DO ADVENTO - Ano A
Is 11, 1-10; Sal 71; Rom 15, 4-9; Mt 3, 1-12

«Arrependei-vos, porque está perto o reino dos Céus»
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé) e 10h (Vilar).
* Ofertório para o Fundo Diocesano de Compensação do Clero.

09h30 Encontro do Pré-Seminário para o 7º, 8º e 9ºanos (termina às 18h).
12h00 Apresentação à Comunidade das Crianças da Catequese, que serão

baptizadas no dia 15 de Janeiro.

INFORMAÇÕES

Paróquia de Nossa Senhora da Glória
Sé de Aveiro
Rua Batalhão Caçadores Dez, 67
3810-064 AVEIRO

Telef. 234 422 182
Fax. 234 384 535
Mail. secretaria@paroquiagloria.org

www.paroquiagloria.org
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"E não deram por nada" !

"Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam,
casavam e davam em casamento... e não deram por nada".
Palavras de Jesus, no Evangelho deste 1° Domingo do Advento,
em jeito de alerta para todos nós, relativas aos tempos de
Noé.

Jesus não faz juízos de valor, não fala de pecados, de
injustiças e de guerras, mas apenas do quotidiano. Nada de
vícios ou excessos, mas apenas de vida sem profundidade,
mera gestão corrente, sem futuro. É para isto que Jesus
nos alerta, depois de um longo tempo litúrgico comum.

"Os dias de Noé" são os nossos dias, quando lutamos apenas
pela satisfação básica das nossas necessidades, desinteres-
sados pelo que se passa no mundo e, até mesmo, à nossa
porta. Dias vividos absorvidos nos nossos projectos,
necessidades, desejos e dificuldades,  que facilmente nos
desligam dos outros, absorvem e desviam a atenção, de tal
modo que vivemos sem darmos por nada, e, até, sem
sabermos porquê.

O Tempo do Advento que hoje iniciamos é uma campainha a
alertar-nos para o Nascimento de Jesus, que veio inaugurar
para nós um Tempo Novo de fraternidade, de justiça e de
paz. Vivê-lo é desafio de todos os dias para celebrarmos o
Mistério do Natal.

P. Fausto



As "Oficinas"
estão de volta !

E  no próximo dia 3, às 15h00, no
Centro Paroquial, acontece a primeira
deste ano pastoral. Como no ano
passado, todos, porque baptizados,
estamos convocados.

São momentos comuns de reflexão,
este ano à volta do Baptismo, e de
acerto e aperfeiçoamento dos serviços,
que cada um vem desempenhando na
construção da comunidade.

O balanço do ano passado foi muito
positivo. Oxalá que momentos de
formação como este reforcem ainda
mais a avaliação positiva para os
participantes.

Diálogo na cidade sobre "A guerra e a
paz: democracia e populismos", com
Francisco Assis | Alexandre Franco de
Sá, no dia 30 de novembro, pelas 21h30,
no Edifício Atlas. Organização:
Comissão Diocesana da Cultura | Aveiro,
com o apoio institucional da Câmara
Municipal de Aveiro.

                                                                   VEM!
Oração:

Senhor Jesus, convidas-nos, hoje, a irmos ao Teu encontro! Desperta em nós a
vontade firme de prepararmos o nosso coração para Te recebermos como o
Maior dos presentes, neste Natal. Faz-nos sempre atentos. Cria em nós o desejo
de um mundo novo, e vem a nós em espírito de oração, numa atitude de
permanente escuta e vigilância! Ámen!

“Luz da Paz de Belém”

A “Luz da Paz de Belém”, oriunda da
Gruta da Natividade em Belém, será
distribuída a nível nacional no próximo
dia 11 de dezembro em Fátima. Uma
delegação diocesana conjunta entre
a Junta Regional de Aveiro do Corpo
Nacional de Escutas e da Cáritas de
Aveiro marcará presença e trará a Luz
para Aveiro.
No sábado seguinte, 17 de dezembro,
pelas 16h30 na Igreja Matriz de Vagos,
a Luz da Paz de Belém será partilhada
a nível diocesano para que possa ser
acolhida nas nossas comunidades
paroquiais.

Segunda, terça,
quinta e sábado:

9h30 às 11h00

Quarta:

16h30 às 18h30

Sexta:

9h00 às 11h00

Novo horário de Confissões

Diálogo na Cidade

Conecta-Te é uma atividade para
animadores de jovens. É uma
oportunidade de parares para ouvires
o que Deus tem para te dizer, no dia
30 de novembro, pelas 21h25, na
Igreja de Santiago.

CAMINHADA DE ADVENTO - NATAL

1ª Semana do Advento

Queres participar na JMJ 2023, tens
entre 14 e 30 anos e não estás inserido
em nenhum grupo da paróquia?

Aparece na próxima quarta-feira, dia
30, pelas 21h30, no Centro Paroquial,
que esclarecemos tudo!

Convite aos jovens

“10 Milhões de Estrelas -
um Gesto pela Paz”

A campanha “10 Milhões de Estrelas –
um Gesto pela Paz” iniciou no dia 13
de novembro, dia em que a Igreja
assinalou o Dia Mundial dos Pobres.
Este ano a campanha celebra 20 Anos
desde a sua implementação em
Portugal e a Cáritas “propõe a todos
os portugueses uma adesão simbólica
aos valores da paz, associados à
vivência do Natal, pela aquisição de uma
“vela estrela” branca ou vermelha, no
valor de 2 euros.

Para que as organizações de
voluntariado e promoção
humana encontrem pessoas
desejosas de empenhar-se pelo
bem comum e procurem
caminhos sempre novos de
colaboração a nível
internacional.

Intenção do Papa
para o mês de

Dezembro


